
จดหมายเหตุพระราชประวัติ


(สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

“สมเด็จพระราชบิดา เมื่อครั้งทรงดำรงพระชนม์ชีพอยู่นั้น  

ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนอย่างไพศาล  

โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย  

และพระหฤทัย ตลอดจนทรัพย์สินส่วนพระองค์  

เพื่อการแพทย์ไทยอย่างมากมายเกินกว่าที่จะกล่าวได้” 



สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี  

(สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) พระมารดา 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระชนกนาถ 
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เทิดพระนาม มหิดล

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔๑ พระราชโอรสองค์ที่ ๖๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ ๗ ในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จ-  

พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) ประสูติ ณ พระตำหนักสมเด็จพระบรม

ราชเทวีในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระนามลำลองว่า ทูลกระหม่อมแดง 

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๔ พระราชพิธีสมโภชเดือน พระบาทสมเด็จพระ-  

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนามว่า  

“สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟา้มหดิลอดลุเดช นเรศวรมหาราชาธบิดนิทร จฬุาลงกรณนิทร-

วรางกูร สมบูรณเบญจพรศิริสวัสดิ ขัตตินวโรภโตสุชาติ คุณสังกาศเกียรติประกฤษฐ ลักษณ-

วิจิตรพิสิฐบุรุษย์ ชนุตมรัตน์พัฒนศักดิ อรรควรราชกุมาร” 

เจ้าฟ้าพระราชกุมารต้นราชสกุลมหิดล

๑ พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๘๓ วันขึ้นปีใหม่ไทยตรงกับวันที่ ๑ เดือนเมษายน ดังนั้น เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 

และมีนาคมจึงเป็นสามเดือนท้ายของปี หากนับตามปีปฏิทินปัจจุบัน วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ตรงกับวันที่   

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๕ 

สามเณรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร 

 

“วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔ 

พระนายไวยปลุกสามโมงเช้า บอกว่าสมเด็จแม่เจ็บพระครรภ์  

เราดีใจออกไปฉันข้าวที่ห้องสุด คอยฟังเตลโฟนอยู่” 

(สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ, ๒๕๔๓: ๒๔๖) 
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เทิดพระนาม มหิดล

พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชเทวี และพระราชโอรสธิดา จากซ้าย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร  

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
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เทิดพระนาม มหิดล

พระตำหนักสมเด็จพระบรมราชเทวี ในพระบรมมหาราชวัง 

พระราชโอรสธดิาในสมเดจ็พระนางเจา้สวา่งวฒันา พระบรมราชเทว ีรวม ๘ พระองค ์ไดแ้ก ่

๑. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร   

(สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ) 

๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   

เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์) 

๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   

เจ้าฟ้าหญิงวิจิตรจิรประภา) 

๔. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   

เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์) 

๕. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ (สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลย-  

อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร) 

๖. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   

เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ) 

๗. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) 

๘. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง  
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เทิดพระนาม มหิดล

พระฉายาลักษณ์พระอัครมเหสี เจ้าจอมมารดา พระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่ ๕  

ฉาย ณ สวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง ด้านซ้ายของภาพ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงสวมกอดพระศอพระมารดา 
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เทิดพระนาม มหิดล

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิ ราช เจ้ าฟ้ามหาวชิรุณหิศ   

สยามมกุฎราชกุมาร พระเชษฐาพระองค์ใหญ่ 

สวรรคต พระชนมพรรษา ๑๗ พรรษา  

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร 

พระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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เทิดพระนาม มหิดล

พ.ศ. ๒๔๓๘ ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี พระมารดา 

เสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองต่างๆ เช่น ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อุทัยธานี 

นครสวรรค์ และพิษณุโลก  

พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงศึกษาเบื้องต้น ณ โรงเรียนราชกุมาร ในพระบรมมหาราชวัง  

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ   

พิมลรัตนวดี พระเชษฐภคินี สิ้นพระชนม์ พระชันษา ๑๑ ปี 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๒ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย   

กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ พระเชษฐา สิ้นพระชนม์ พระชันษา ๑๘ ปี  

เดือนกรกฎาคม ตามเสด็จพระมารดาซึ่งทรงพระประชวรไปประทับรักษาพระองค์   

ณ ศรีราชา ในโอกาสนี้ได้ตามเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลฝั่งอ่าวไทย 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ 
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เทิดพระนาม มหิดล

ณ บริเวณพระตำหนักศรีราชา  

สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างโรงพยาบาล 

ขึ้นกับกรมพยาบาลในการดูแลของโรงพยาบาลศิริราช  

เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๕  

เป็นโรงพยาบาลส่วนพระองค์ทรงอุปถัมภ์ทั้งหมด  

ต่อมาพระราชทานสิ่งก่อสร้างและที่ดินให้แก่โรงพยาบาล  

และให้อยู่ในสังกัดสภากาชาดสยาม  

ปัจจุบันคือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
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เทิดพระนาม มหิดล

วันที่ ๒๔ ถึง ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีมหามงคลโสกันต์ และพระราชทาน  

พระสุพรรณบัฏสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรม   

มีพระนามว่า สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์  

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ถึง ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช   

กรมขุนสงขลานครินทร์ทรงบรรพชาเป็นสามเณร ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

เสด็จประทับที่พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ๑ คืน แล้วเสด็จประทับที่พระ

ตำหนักทรงพรต วัดบวรนิเวศวิหาร ตามราชประเพณี 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงเครื่องต้น 

วันสมโภชในพระราชพิธีมหามงคลโสกันต์ 
พระตำหนักปั้นหย่า 

พระตำหนักทรงพรต 
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เทิดพระนาม มหิดล

บริเวณพระตำหนักเรือนต้น พระราชวังดุสิต 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ปลูกสร้างเรือนเตี้ยให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 

กรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จประทับร่วมกับ 

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนนครราชสีมา  

และสมเดจ็เจา้ฟา้ฯ กรมขนุเพช็รบรูณอ์นิทราชยั  

จากซ้าย พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า 

อุรุพงษ์รัชสมโภช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ 

และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์  

(พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
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เทิดพระนาม มหิดล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์ 

ทรงบรรพชาสามเณร  

นามฉายา มหิตลาตุโล 
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เทิดพระนาม มหิดล

โปรดการถ่ายภาพตั้งแต่ทรงพระเยาว์ 

ทรงเป็นนักเรียนนายร้อยพิเศษ โรงเรียนนายร้อยประถม 
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เทิดพระนาม มหิดล

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ เสด็จไปทรงศึกษาในยุโรป 

สมเดจ็เจา้ฟา้มหดิลอดลุเดช กรมขนุสงขลานครนิทร ์ และสมเดจ็เจา้ฟา้ฯ กรมขนุเพช็รบรูณ์

อินทราชัย เสด็จไปประทับกับครอบครัว มีพ่อบ้านชื่อ นายวีมส์ (Mr.Wemyss) ที่เมือง 

Westbury, Gloucestershire ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา ๘ เดือน 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ทรงเข้าศึกษา ณ โรงเรียนแฮร์โรว์ (Harrow)   

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เสด็จพระราชดำเนินไปสิงคโปร์ 

โดยเรือพระที่นั่งมหาจักรี เพื่อส่งเสด็จ 

พระราชโอรส ๓ พระองค์ไปศึกษาต่อที่ยุโรป 

จากซ้าย สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย 

และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนนครราชสีมา 
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เทิดพระนาม มหิดล

โรงเรียนแฮร์โรว์ (Harrow)  

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

พระฉายาลักษณ์ทรงฉายร่วมกับ 

เจ้านายและข้าราชการในยุโรป 

พ.ศ. ๒๔๕๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สอง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์

ทรงศึกษาวิชาการทหารบกที่ประเทศเยอรมนี 
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เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยชั้นต้น (Das 

Koniglich Preusische Kadettenhaus) เมืองปอตสดัม ประเทศเยอรมนี   

มีร้อยเอกเอ็ก (Captain Eck) เป็นพระอภิบาล 

วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  

โปรดกระหม่อมพระราชทานยศนายร้อยตรีทหารบก  

เมืองบาด ฮอมบูร์ก (Bad Homburg)  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พระราชโอรสและพระบรมวงศานุวงศ์  

ระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สอง  

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์  

ประทับแถวหน้าที่สี่จากขวา 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์ 

ที่ประทับระหว่างทรงศึกษาโรงเรียนนายร้อย 

ชั้นต้น ที่ปอตสดัม 
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สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์ 
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สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา 

(พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)  

เสด็จไปประทับกับพระเชษฐาที่เบอร์ลิน  

เมื่อโรงเรียนปิดเทศกาลปีใหม่ 

พ.ศ. ๒๔๕๒ ทรงเข้าศึกษา  

ณ โรงเรียนนายร้อยชั้นสูงทหารบก 

(Haupt Kadettenanstalt)  

ที่ Gross-Lichterfelde ชานเมืองเบอร์ลิน 
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วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต 

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จกลับประเทศไทยในงานพระราชพิธี

พระบรมศพ เสด็จประทับ ณ ตำหนักจิตรลดา ในวังปารุสกวัน 

ตำหนักจิตรลดา ในวังปารุสกวัน 

ทรงฉายกับพระมารดา และพระเชษฐภคินี  

ณ ตำหนักจิตรลดา ที่ประทับระหว่างงาน 

พระราชพิธีพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พ.ศ. ๒๔๕๓ 
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พ.ศ. ๒๔๕๔ ภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จเจ้าฟ้า  

มหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จกลับประเทศเยอรมนี ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการ  

ทหารบก หลักสูตรนักเรียนนายร้อยชั้นสูง ทรงสอบได้คะแนนสูงสุด 

ทรงเข้าสอบเพื่อศึกษาในวิทยาลัยจักรพรรดินาวีเยอรมัน 

 

เจ้าฟ้าทหารเรือ 

 
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

ยศนายเรือตรีแห่งราชนาวีสยาม  

เดือนมีนาคม พระเจ้าไกเซอร์วิลเฮล์มที่ ๒ พระราชทานยศนายเรือตรีแห่งจักรพรรดินาวี

เยอรมัน 

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ทรงเข้าเป็นนักเรียนนายเรือเยอรมัน รุ่น CREW 1912   

ณ โรงเรียนนายเรือเฟลนส์บูร์ก มุรวิก  

เดือนพฤษภาคม ทรงฝึกภาคทะเล กับเรือวิคตอเรีย หลุยส์ ระหว่างการศึกษาวิชาการ

ทหารเรือ เป็นเวลา ๑๐ เดือน นายเรือตรีแห่งจักรพรรดินาวีเยอรมัน 

โรงเรียนนายเรือเฟลนส์บูร์ก มุรวิก ทรงฝึกวิชาการทหารเรือ ในเรือวิคตอเรีย หลุยส์ 
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เดือนมีนาคม ทรงสอบผ่านวิชาเดินเรือและวิชาระดับนักเรียนทำการนายเรือ  

พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงศึกษาวิชาการทหารเรือทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสำเร็จการ

ศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ  

ทรงรับราชการในกองทัพเรือเยอรมัน 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ สงครามโลกครั้งที่ ๑ เกิดขึ้นในยุโรป ประเทศไทยประกาศ

เป็นกลาง จึงทรงลาออกจากกองทัพเรือเยอรมัน  

เดือนพฤศจิกายน เสด็จพระราชดำเนินจากยุโรปกลับประเทศไทย  

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ เสด็จถึงประเทศไทย 

เรือวิคตอเรีย หลุยส์ 
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ทรงรับราชการกระทรวงทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้รับพระราชทานยศ นายเรือโท ทรงรับราชการใน

กระทรวงทหารเรือ ในตำแหน่งสำรองราชการ กรมเสนาธิการทหารเรือ 

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ทรงรับตำแหน่งในกองอาจารย์นายเรือ แผนกแต่งตำรา 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
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เสด็จไปทรงศึกษาวิชาแพทย์ 

“ฉันจะไปเรียนหมอละ เพราะว่าเป็นวิชาที่สนุกดี เรามีโอกาสรักษาคนได้ทั้งคนจนคนมั่งมี

และเจ้านายต่างๆ ได้เต็มที่ หมอทำการกุศลในการรักษาพยาบาลได้ดี” 

(พระราชดำรัสสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์) 

 

ท่าน้ำ (เดิม) ของโรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลศิริราช ในช่วง พ.ศ. ๒๔๕๘  

เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จทอดพระเนตร 

โรงพยาบาลศิริราช เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ 

ตัดสินพระทัยทรงช่วยเหลือพัฒนา 

การแพทย์ไทย แต่ทรงพระดำริว่าก่อนจะ 

ทรงชว่ยเหลอืจะตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆ 

จึงตั้งพระทัยจะเสด็จไปทรงศึกษา 

ด้านการแพทย์ก่อน 
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วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ตามเสด็จจอมพลสมเด็จ  

พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ในคราวเสด็จ  

ตรวจราชการในภาคพายัพ  

วนัที ่๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘ นายเรอืโทสมเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟา้มหดิลอดลุเดช 

กรมขุนสงขลานครินทร์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสด็จไปทรงศึกษาวิชาแพทย์ที่

สหรัฐอเมริกา 

ผู้ถวายคำปรึกษาการเลือกมหาวิทยาลัย คือ พระยากัลยาณไมตรี (Jens Westengard) 

อดีตที่ปรึกษาต่างประเทศ รัฐบาลสยาม ทรงเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์เป็นนายทหารพิเศษ  

นอกกองประจำการ สังกัดกระทรวงทหารเรือ  

ระหว่างเตรียมพระองค์จะเสด็จไปสหรัฐอเมริกา ทรงพระประชวรไข้รากสาดน้อย  

วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ เมื่อหายจากพระอาการประชวร สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

อดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จจากกรุงเทพฯ พร้อมด้วยพระยาชนินทรภักดี และนักเรียน

ไทย ๓ คน เดินทางด้วยเรือเดินสมุทรกัวลา (Kuala) แวะพักที่สิงคโปร์จนถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม 

เสด็จโดยเรือเมล์ญี่ปุ่น ทรงแวะที่ฮ่องกง จากนั้นเสด็จทางเรือผ่านเซี่ยงไฮ้ โยโกฮามา ฮอนโนลูลู  

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ เสด็จถึงซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา แล้วเสด็จไป

เมืองชิคาโกโดยรถไฟสาย Southern Pacific เปลี่ยนขบวนรถไฟที่เมืองอัลบานี มลรัฐนิวยอร์ก  

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ เสด็จถึงสถานีรถไฟเมืองบอสตัน ฝั่งตะวันออกของ

สหรัฐอเมริกา วันรุ่งขึ้นเสด็จไปประทับที่สถานทูตสยามในฤดูร้อน เมืองกลอสเตอร์ (Glaucester) 

เป็นเวลา ๑ เดือน 

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ทรงศึกษาวิชาเฉพาะที่วิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard 

College) ในฐานะนักศึกษาพิเศษ (special student) 

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ คณะกรรมการโรงเรียนสาธารณสุข (School for 

Health Officer) ลงมติให้ทรงเป็นผู้มีสิทธิเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุข 

(member of the school and candidate for the certificate in public health)  

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ทรงพระประชวร แพทย์ถวายผ่าตัดที่โรงพยาบาล  

สติลแมน (Stillman Infirmary) 

The Harding Cottage  

ถนนเพจ เมืองกลอสเตอร์  

เคยใช้เป็นสถานทูตสยามในฤดูร้อน 

ในปีแรกที่ทรงศึกษาวิชาแพทย์  

เสด็จประทับที่อพาร์ตเมนท์  

เลขที่ ๑๑ ถนนสตอรี่ (Storey street)  

เคมบริดจ์ 
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วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ทรงลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแพทย์ของคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University Medical School) ซึ่งเปิดเรียนใน  

วันที่ ๒๔ กันยายน ทรงเรียนแพทย์ปีที่หนึ่ง ในภาคฤดูใบไม้ร่วง (ภาคการศึกษาที่ ๑) 

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๑ เสด็จไปสถานีรถไฟเซาท์สเตชั่น (South Station) เพื่อ

รับคณะนักเรียนไทย ซึ่งมีนางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 

นักเรียนพยาบาลทุนพระราชทานของสมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี   

เดินทางมาด้วย  

นางสาวสังวาลย์ ตะละภัฎ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)  

นักเรียนพยาบาลทุนพระราชทาน 

สถานีรถไฟเซาท์สเตชั่น (South Station) เมืองบอสตัน 
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วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. 

๒๔๖๑ ทรงเริ่มเรียนแพทย์ชั้นปีที่ ๒ 

ทรงฟงับรรยายและทรงศกึษาภาคปฏบิตัิ

รายวชิาตา่งๆ ณ White Marble Building 

แล ะท ร งศึ ก ษ า วิ ช า อ า ยุ ร ศ า สต ร์ 

ประสาทวิทยา และศัลยศาสตร์ ที่ 

Massachusetts General Hospital 

และ Boston City Hospital ด้วย 

White Marble Building 

ทรงบันทึกคำบรรยายวิชาแพทย์ 
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Massachusetts General Hospital 

Boston City Hospital 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาจูเซตต์ (MIT) 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ทรงสำเร็จการศึกษาแพทย์ชั้นที่ ๒ (ขั้นปรีคลินิก) 

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ทรงลงทะเบียนเป็นนักศึกษาสาธารณสุข ปีที่ ๒ ของ

โรงเรียนสาธารณสุข (School for health officer) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาจูเซตต์ (MIT)  
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เสด็จกลับเมืองไทย อภิเษกสมรส 
 

“...ทรงตระหนักแน่พระทัยในความดีของนางสาวสังวาล  

ว่าเปนผู้ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ วิชาความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาด 

ต้องพระทัยทุกอย่าง ทรงหวังว่าคงจะเปนคู่ค้ำชูพระเกียรติ 

ไม่ผิดไปต่อพระราชนิยมได้ แม้หากว่าจะขาดอยู่เพียงยศ  

แต่เมื่อมีความดีแล้วยศก็ย่อมเปนของที่ควรยกขึ้นได้ภายหลัง” 

 (หนังสือของพระยาประภากรวงศ์ อรรคราชทูตสยาม ณ กรุงวอชิงตัน  

กราบทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑) 

 

 

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓ เสด็จกลับประเทศไทยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ-

บรมศพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระราชชนนี พันปีหลวง 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ พระราชทาน ”เงินทุนบำรุงแผนกแพทยศาสตร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ

พระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ในพิธีอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

อดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์กับนางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ ณ วังสระปทุม 

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์

พระราชทานบทพระนิพนธ์ “โรคทุเบอร์คุโลสิส” ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยวัณโรคในด้านการ

ป้องกันและดูแลรักษาตนเอง ให้กรมสาธารณสุขจัดพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ 

สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ  
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สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  
กรมขุนสงขลานครินทร์ และพระชายา  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงฉายในงานอุทยานสราญรมย์  
(ตกแต่งสีโดยนายจินดา จันทรวงษ์) 
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เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)  

จัดงานเลี้ยงถวายเนื่องในวันอภิเษกสมรส 
 

ระหว่างเสด็จประทับในพระนคร 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จไปทรงงาน 

ที่ห้องปฏิบัติการ ตึกเสาวภาคย์  

โรงพยาบาลศิริราช 

ภายหลังอภิเษกสมรส เสด็จประทับ ณ พระตำหนักเขียว วังสระปทุม 
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ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาสาธารณสุข 
 

 “หม่อมฉันรู้สึกอยู่เสมอว่า การสาธารณสุขนั้นเปนการสำคัญอย่างยิ่ง  

ทั้งเปนเครื่องบำรุงกำลังของชาติไทย และเปนสาธารณประโยชน์แก่มนุษยชาติทั่วไปด้วย 

เพราะฉนั้นเมื่อมีโอกาสอันใดซึ่งหม่อมฉันพอที่จะช่วยออกกำลังกายและสติปัญญา 

หรอืทรพัยอ์นัเปนผลทีจ่ะทำนบุำรงุใหก้ารนัน้เจรญิขึน้แลว้ หมอ่มฉนัยนิดปีฏบิตัไิดเ้สมอ” 
 

(ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ  

กรมขุนชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘) 

 

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์และ

พระชายาเสด็จกลับสหรัฐอเมริกา ผ่านทางยุโรป 

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ทรงเรียนวิชาสาธารณสุข ภาคฤดูใบไม้ผลิ (ภาคการศึกษา

ที่ ๒) ทรงสำรวจสภาพทางสาธารณสุขของเมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) และทรงพระนิพนธ์

รายงานการศึกษาเรื่อง A sanitary survey of the city of Gloucester, Massachusetts 1921  

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔  

ในวันประชุมสำหรับ Siamese Alliance  

ที่ Grandford Club, Cambridge, 

Massachusetts 
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วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาสาธารณสุข ได้รับ

ประกาศนียบัตรสาธารณสุข (Certificate of Public Health) 

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เสด็จจากบอสตันไปอังกฤษทางเรือ 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ ทรงพบเจรจากับ ดร. วินเซนต์ (Dr. Vincent) ประธาน

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ เป็นครั้งแรก 

วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕ เสด็จกลับพระนครเพื่อตามเสด็จพระเชษฐภคินี สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรซึ่งทรงประชวรทาง  

พระวักกะไปยุโรป 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ มีลายพระหัตถ์ชี้แจงผลดีและผลเสียของการทำ

สัญญากับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ทรงแนะนำให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อเสนอการปรับปรุง  

การศึกษาแพทย์ของมูลนิธิฯ 

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ตามเสด็จพระเชษฐภคินีไปยุโรปเพื่อทรงรักษา  

พระอาการ ระหว่างที่ทรงอภิบาลพระเชษฐภคินีอยู่นั้น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์  

ทรงประชวร จงึกราบบงัคมทลูขอพระบรมราชานญุาตให ้ พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมขนุชยันาทนเรนทร 

เสด็จออกไปทรงอภิบาลแทน  

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  

กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 

เสด็จประพาสอียิปต์ ระหว่างตามเสด็จ 

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 

ไปยุโรป 
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วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลสยาม ทรงประชุมกับ ดร. เพียรซ์ 

(Dr. R.M. Pearce) ทีป่ารสี จดัทำขอ้ตกลงรว่มมอืปรบัปรงุการศกึษาแพทยร์ะหวา่งประเทศสยาม

กับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  

วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เสด็จไปศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ ที่ Royal infirmary   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินเบอร์ก สกอตแลนด์  

มหาวิทยาลัยเอดินเบอร์ก สกอตแลนด์ 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์ และพระชายา  

ทรงอุ้มหม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนา พระธิดา 

วนัที ่๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ พระราชธดิา (สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) ประสูติ ณ สถานพยาบาลเลขที่ ๔๘ Lexham Garden   

กรุงลอนดอน 

ทรงอุ้มพระธิดา 

สถานพยาบาลเลขที่ ๔๘ Lexham Garden  

กรุงลอนดอน 
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สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์ 

ลอนดอน พ.ศ. ๒๔๖๖ 
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อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย 

ข้าหลวงสำรวจการศึกษาทั่วไป 
 

“เรื่องตำแหน่งการงานนี้ก็เหมือนหมวก จะหาหมวกให้เหมาะกับหัวคนนั้นไม่ยาก  

แต่เรื่องที่จะหาหัวคนมาให้เหมาะกับหมวกนี่ซิยากนักหนา” 

 (พระราชดำรัสสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์) 

 

 

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ   

ให้ทรงเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย  

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เสด็จกลับถึงประเทศไทย สมเด็จพระมาตุจฉา  

เจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี พระมารดา พระราชทานพระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม ให้เป็น

ที่ประทับ  

ทรงสอนวิชาชีววิทยาให้แก่นิสิตเตรียมแพทย์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฉลองพระองค์เสือป่า 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จไปทรงสอน 

นิสิตเตรียมแพทย์ คณะอักษรศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ที่วังวินเซอร์ หรือวังใหม่  

(วังของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร) 
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ทรงรับตำแหน่งกรรมการสภากาชาดสยาม 

ตามเสด็จสมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าสว่างวัฒนา 

พระบรมราชเทวี องค์สภานายิกาสภากาชาดสยาม 

ทรงเปิดอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เสด็จไปในพิธีเปิดสถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ ๒ 

ชั่วคราว ของสภากาชาดสยาม  

ต่อมาเรียกว่า สถานีอนามัยที่ ๒ 
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วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ทรงเป็นกรรมการปกครองวชิรพยาบาล 

ผังวชิรพยาบาล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงวางแผนพัฒนา ใน พ.ศ. ๒๔๗๒  
ภาพถ่ายทางอากาศวชิรพยาบาล สมัยหลังจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์สิ้นพระชนม์แล้ว  

วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ โปรดเกล้าฯ ให้ทรงเป็นข้าหลวงสำรวจการศึกษาทั่วไป 

ทรงดำรงตำแหน่งนี้ตลอดพระชนม์ชีพ 

ทรงสอนวิชาชีววิทยากายวิภาคของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และวิชาประวัติศาสตร์ให้แก่

นิสิตเตรียมแพทย์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

คณาจารย์และนิสิตแพทย์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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วนัที ่๒๘ มถินุายน ถงึวนัที ่๑๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๖๗ กรมสาธารณสขุไดจ้ดัอบรมแพทย์

สาธารณสุขเป็นครั้งแรกที่สถานเสาวภา มีแพทย์เข้ารับการอบรม ๙ คน สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

อดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ทรงสอนวิชาปฏิบัติการสุขาภิบาล 

คณะอาจารย์และผู้เข้าอบรมแพทย์สาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๔๖๗ ทรงเป็นประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลศิริราช และประธานคณะกรรมการก่อสร้าง

โรงพยาบาลศิริราช 

วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ทรงแสดงปาฐกถาเรื่อง “ธาตุปัจจัยในการสาธารณสุข” 

ในการประชุมสาธารณสุขมณฑล 
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ภาพถ่ายทางอากาศ 

โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๔๗๒ 

อาคารในภาพก่อสร้างขึ้น 

ตามข้อตกลงความร่วมมือกับ

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร ์
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วนัที ่๑๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ทรงแสดงปาฐกถาเรือ่ง “คดิเปน็จำนวน” แสดงถงึความ

สำคัญของการสาธารณสุข กล่าวคือ ถ้าได้จัดการสาธารณสุขดีแล้ว ความเจ็บป่วยของพลเมือง

จะลดน้อยลง เพราะมีโรคหลายอย่างที่ควรจะป้องกันได้ ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้ ต้องเสีย

กำลังแรงงาน ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ซึ่งนำมาคิดเป็นจำนวนเงินได้ ทำให้ประเทศชาติต้อง

สูญเสียทางเศรษฐกิจไปมิใช่น้อย 

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗ 

 เสด็จไปเชียงใหม่ ทรงเปิดโรงพยาบาล

แมคคอร์มิค ซึ่งสร้างขึ้นใหม ่

วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗  

เสด็จไปทรงเปิดที่ทำการสุขาภิบาล 

และโอสถสภา เชียงใหม่ 
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โรงเรียนกุลสตรีวังหลังของคณะมิชชันนารีอเมริกัน ตั้งอยู่บริเวณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบัน  

พ.ศ. ๒๔๖๓ โรงเรียนนี้ย้ายไปสร้างโรงเรียนใหม่ที่บางกะปิ ชื่อ วัฒนาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๔๖๘ ทรงซื้อที่ดินโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง พระราชทานให้คณะแพทยศาสตร์เพื่อ

สร้างหอพักพยาบาล 
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เสด็จกลับไปทรงศึกษาวิชาแพทย์  
 

“เมื่อฉันเพิ่งออกไปเรียนหนังสือที่ยุโรป ฉันไม่เคยรู้แน่เลยว่าชาติของฉัน  

บ้านของฉันนั้นสำคัญแก่ฉันเพียงไร จนกระทั่งฉันได้มีโอกาสติดต่อกับคนไทย 

จึงได้รู้ตัวว่ารักคนไทยเพียงใด และได้รู้จักคุณสมบัติของคนไทยอันน่ารักมีคุณค่า  

บัดนี้ฉันไม่ได้คิดถึงบ้านจนไม่สบายใจ แต่เมื่อได้มาศึกษาที่นี่ (อเมริกา) แล้ว  

จึงได้รู้สึกตัวว่าถิ่นฐานของฉันในโลกนี้ ก็คือจะต้องอยู่ในท่ามกลางคนไทยด้วยกัน” 

  (ลายพระหัตถ์ทรงมีถึงหม่อมคัทริน จักรพงษ์ ณ อยุธยา ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๑) 

 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ประทับรถไฟเสด็จออกจากกรุงเทพฯ (เสด็จไปยุโรป 

เพื่อไปรักษาพระองค์) 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ทรงเปิดโรงพยาบาลในสังกัดกรมสาธารณสุข ที่จังหวัด

สงขลา ซึง่สมเดจ็เจา้ฟา้ฯ กรมขนุลพบรุรีาเมศร ์ทรงชกัชวนเรีย่ไรขา้ราชการประชาชนใหจ้ดัสรา้งขึน้ 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์พระราชทานนามว่า สงขลาพยาบาล 

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ เสด็จจากเมืองไทยไปยุโรปโดยทางเรือ 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ เสด็จถึงเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี แล้วเสด็จ

ไปประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก  

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ พระราชโอรสพระองค์แรก (พระบาทสมเด็จพระเจ้า  

อยู่หัวอานันทมหิดล) ประสูติที่แผนกสูติศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก เมือง

ไฮเดลแบร์ก  

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต 

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ เสด็จกลับประเทศสยามในงานพระราชพิธีถวาย  

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีบรมราชาภิเศก 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ เสด็จออกจากประเทศสยาม 

ต้นเดือนกันยายน เสด็จถึงบอสตัน รัฐแมสสาจูเซตต์ สหรัฐอเมริกา 

ทรงอุ้มพระโอรสพระองค์แรก  

หม่อมเจ้าอานันทมหิดล  

(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล) 

ทรงอุ้มพระธิดาและพระโอรสพระองค์แรก 
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โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก เมืองไฮเดลแบร์ก  
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วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๙ เปิดเรียนวิชาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
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วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๐ ทรงเริ่มเรียนแพทย์ชั้นปีที่ ๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๖๓ ถนนลองวู้ด บรู๊คไลน์  

ที่ประทับ มีนักเรียนไทย 

ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่เสมอ  

จนเรียกขานกันว่า พระตำหนักบรู๊คไลน์ 



55

เทิดพระนาม มหิดล

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ พระราชโอรสพระองค์เล็กประสูติ ณ โรงพยาบาล  

เคมบริดจ์ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสาจูเซตต์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น  

โรงพยาบาลเคมบริดจ์  

หรือโรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์นในปัจจุบัน 

ทรงอุ้มพระโอรสพระองค์เล็ก  

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช 

(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  

ที่ชั้นดาดฟ้าอาคารที่ประทับ 

ทรงฉายกับพระสหายชาวต่างประเทศ 
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วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ประชวรไข้หวัดใหญ่ และอาการพระวักกะ (ไต) พิการ

กำเริบ ประทับในโรงพยาบาลซีมส์ อาริงตัน (Syms Arington) จนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  

เดือนมิถุนายน ทรงสอบไล่ปีสุดท้ายของหลักสูตรแพทยศาสตร์ 

ทรงสำเร็จการศึกษา ได้ปริญญาแพทยศาสตร์ (Doctor of Medicine) เกียรตินิยมระดับ 

Cum Laude 

ปริญญาบัตร 

โรงพยาบาลเด็ก สถานที่ทรงฝึกงาน 

ใบรายงานผลการศึกษา 
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วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ประชวรไส้ติ่งอักเสบ แพทย์ถวายผ่าตัด ที่โรงพยาบาล

ชาร์ลสเกท (Charles Gate) 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจัดพิธีประสาทปริญญา   

แต่เนื่องจากทรงพระประชวรจึงไม่ได้เสด็จไปรับปริญญาในวันนั้น 

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ เสด็จออกจากโรงพยาบาล จากนั้นอีกสิบวันครอบครัว

มหิดลเสด็จออกจากบอสตันไปยุโรป 

ทรงอุ้มพระโอรสพระองค์เล็ก  

ณ อุทยานเซนต์เจมส์ ประเทศอังกฤษ 
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ในเรือเมื่อเสด็จกลับเมืองไทย 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

และพระราชโอรสธิดา  

ทรงฉายพระฉายาลักษณ์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์  

ใน พ.ศ. ๒๔๗๑ 
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หมอเจ้าฟ้า 
 

“การที่จะได้ความไว้วางใจของคนไข้ ขอท่านถือสุภาสิตว่า ‘ใจเขาใจเรา’  

ท่านคงจะคิดได้ว่า ท่านอยากได้ความสบายแก่ตัวท่านอย่างไร  

ก็ควรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น” 

(พระราโชวาทสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์)  

 

 

วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ครอบครัวมหิดล เสด็จถึงประเทศไทย ประทับที่  

พระตำหนักใหม่ วังสระปทุม  พระตำหนักใหม่ วังสระปทุม 
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โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ 

บ้านพักของนายแพทย์คอร์ทและภรรยา  

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์ 

เสด็จประทับระหว่างทรงงานที่เชียงใหม่ 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จไปทรงสอนวิชาอนามัยแม่  

และเด็กแก่นิสิตแพทย์ปีที่ ๔ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  

วันที่ ๑๖ มกราคม ทรงเป็นสมาชิกแพทยสมาคมแห่งกรุงสยาม ลำดับที่ ๓๘๗ 

วนัที ่๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ เสดจ็ไปทรงงานเปน็แพทยป์ระจำโรงพยาบาลแมคคอรม์คิ 

เชียงใหม่ 
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ภายในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ภายในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 

จังหวัดเชียงใหม่ 
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ลายพระหัตถ์ถึงหลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์ 
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สิ้นพระชนม์ 
 

“การที่พระองค์เสด็จอุบัติมาในโลกนี้นั้น ทำให้โลกนี้ดีขึ้นเป็นแน่แท้” 

        ดร. เอ.ยี. เอลลิส 

 

“And so our great man come and go. Hail and farewell !” 

       A.G. Ellis, M.D. 

   

 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ เสด็จกลับกรุงเทพฯ ในงานพระราชพิธีพระราชทาน

เพลิงพระศพ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงษาภิมุข เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช  

เดือนพฤษภาคม ประชวรด้วยโรคตับอักเสบ ต่อมาพบว่าทรงเป็นฝีบิดในตับ อาการ  

โรคพระวักกะ (ไต) พิการกำเริบขึ้นมาก ประชวรอยู่นานสี่เดือน ประทับอยู่แต่ในพระตำหนัก 

ตลอดเวลาทรงห่วงใยในเรื่องการพัฒนาด้านการแพทย์และการศึกษา  

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุล มหิดล ณ อยุธยา สำหรับสืบเชื้อพระวงศ์แก่ผู้สืบสาย  

ราชตระกูลในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ 

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์  

มีพระอาการน้ำท่วมพระปัปผาสะ (ปอด) และพระหทัยวาย เวลา ๑๖.๔๕ น. สิ้นพระชนม ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้เลื่อนกรมขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีนทร   

พระราชโอรส เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   

ให้เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เป็น สมเด็จ-  

พระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ 

พ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ  

เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์   

เป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

 



�4

เทิดพระนาม มหิดล

โกศพระศพประดิษฐาน  

ณ ท้องพระโรงวังสวนกุหลาบ  



�5

เทิดพระนาม มหิดล

ริ้วขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญโกศพระศพ 

ในวันออกพระเมรุ 



��

เทิดพระนาม มหิดล

พระเมรุกลางเมือง  

มีลักษณะคล้ายกับ 

พระเมรุสมเด็จพระราชปิตุลา 

บรมพงษาภิมุข  

เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 



�7

เทิดพระนาม มหิดล

ริ้วขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญโกศพระศพ 

ในวันออกพระเมรุ 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร   

พระราชโอรส เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   

ให้เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เป็น สมเด็จ-  

พระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ 



�8

เทิดพระนาม มหิดล

พระสถูปเจดีย์ วัดปทุมวนาราม สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โปรดเกล้าฯ  

ให้ประดิษฐานพระอัฐิบางส่วนของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ ตามพระราชประสงค์ของพระราชโอรส 

พร้อมกันนั้นโดยส่วนพระองค์ได้พระราชทานพระทนต์ที่หักแล้วบรรจุไว้ “เป็นเพื่อนลูกแดง” ด้วย 

อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา  

ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธ 

ภายในอนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา  

ประดิษฐานพระราชสรีรางคาร  

และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร 

พ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ  

เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์   

เป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 




